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Скло, що перевіряється, розміщується вертикально перед екраном паралельно 
йому. Точка огляду знаходиться на відстані 2 м від скла з напрямом огляду, 
паралельним поверхні скла. 
Під час огляду скла відмічається наявність дефектів, що перешкоджають 
видимості. 

 
6.4.2.2 Візуальні дефекти 
 
Крапкові дефекти, прямолінійні або поширені дефекти (подряпини та ін..) 
визначаються методом візуального огляду флоат-скла та витягнутого листового 
скла з вимірюванням лінійних розмірів та кількості виявлених вад. 
 
6.4.2.2.1 Крапкові дефекти для флоат-скла розмірів «джамбо», «спліт», а 
також витягнутого листового скла 
 
Випробування проводять у прохідному світлі при розсіяному денному освітленні 
або подібному до нього штучному (без прямого освітлення). 
 
Візуальний огляд проводить спостерігач, який повинен знаходитися на відстані 
від 0,5 м до 0,7 м від листа скла. 
 
Лист скла встановлюють вертикально. 
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4.3. Зовнішній вигляд дзеркал та відсутність спотворення зображення 
перевіряють візуально при розсіяному освітленні в відображеному світлі. 
Дзеркала розташовують перпендикулярно до напрямку перегляду на відстані біля 
1 м від спостерігача. 
 
Допустимі відхилення: 
 

- відхилення розмірів по довжині та ширині прямокутних виробів (товщиною 
до 10 мм.) не більше 1 мм. при довжині до 1 м., та не більше 2 мм. при 
довжині більше 1 м. Відхилення на фігурних виробах та прямокутних 
товщиною 10 – 19 мм. не повинні перевищувати 3 мм.;  

- різниця діагоналей прямокутного скла та дзеркал – не більше 2 мм при 
довжині діагоналі до 1 м. та не більше 3 мм при довжині більше 1м, або 
товщині скла більше 10 мм.;  

- відхилення сторін біля вершини кутів від прямолінійності не повинно  
перевищувати 1 мм.; 

- волосяні подряпини допускаються не в скупченому вигляді; 
- грубі подряпини допускаються в дзеркалах 1 сорту довжиною до 5 мм в 

центральній частині дзеркала та до 15 мм. в краї (полоса шириною 0,15  від 
лінійного розміру вздовж всіх сторін). 

- пухирі розміром до 0,5 мм. допускаються не в концентрованому вигляді, 
розміром 0,5-2 мм допускається - 1 шт. на 1 кв.м. 

 


